Zpravodaj ECČB prosinec 2019
Fotovoltaika a tepelná čerpadla: moderní
trendy v úsporách energie
Energy Centre České Budějovice pořádá ve čtvrtek
12. prosince od 17 do 19 hodin v klubu Horká vana
(Česká 222/7, České Budějovice) přednášku
spojenou s besedou na téma „fotovoltaika a tepelná
čerpadla“.
Přijďte si poslechnout odborného poradce ECČB Ing.
Josefa Šťastného a zeptat se např. na to:
• jak chytře ušetřit za vytápění, ohřev teplé vody a
elektřinu;
• proč kombinovat fotovoltaiku a tepelné čerpadlo,
který typ zvolit a proč;
• s jakými náklady a návratností lze počítat a kde
získat finanční příspěvek.

Kromě poskytnutí prostoru pro novou dobíjecí stanici
podporuje město majitele elektromobilů i výhodnými
podmínkami pro parkování. Za parkovací oprávnění v
modrých zónách zaplatí jen 10 % běžné ceny a na
náměstí Přemysla Otakara II. mohou využít jedno
parkovací místo pro elektromobily zdarma.

ECČB na vlnách Českého rozhlasu

Vstup na akci je zdarma.
.

V prosinci se můžete s Ing. Šťastným setkat nejen
v Horké vaně, ale i na vlnách Českého rozhlasu
České Budějovice, kde bude ve dnech 12.12. a
16.12. dopoledním hostem živého vysílání.
Ve čtvrtek 12.12. pohovoří na téma „vánoční
osvětlení“ – jak a čím osvětlit vánoční stromeček a
vůbec dům/byt, na co si dát pozor, moderní LED
světla apod., v pondělí 16.12. na téma „úsporné
elektrospotřebiče“. Pokud plánujete nadělit svým
blízkým pod stromeček domácí elektrospotřebič,
neopomeňte se při svém rozhodování zaměřit nejen
na jeho funkce a cenu, ale především na spotřebu.

Tato akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

Město podporuje elektromobily
Po dohodě s vedením města otevřela společnost
E.ON v pondělí 2. prosince novou, v Českých
Budějovicích v pořadí již třetí dobíjecí stanici pro
elektromobily, tentokrát na městském pozemku
v parku Háječek. První dobíjecí stanice společnosti
E.ON vyrostla na území města České Budějovice
před rokem u nákupního centra Globus, druhá byla
uvedena do provozu letos v únoru na Jiráskově
nábřeží u Kavárny Lanna. Ceník dobíjení v síti
dobíjecích stanic E.ON Drive naleznete zde.

Bezplatné zapůjčení wattmetrů
Pokud si budete chtít změřit spotřebu energie vašich
domácích elektrospotřebičů, rádi vám v ECČB
bezplatně (na základě vratné zálohy 200,- Kč)
zapůjčíme wattmetr – jednoduchý přístroj na měření
spotřeby elektrické energie.

