5 LÉPÉS

AZ ALFA GROUP
INTERNATIONAL
ELKÖTELEZETT A
KLÍMATUDATOS
MŰKÖDÉS IRÁNT

Tegyünk együtt egy zöldebb jövőért!

MŰKÖDÉS
HŐMÉRSÉKLET

BERENDEZÉSEK

VILÁGÍTÁS

Magatartási

kódexünk

alapján,

COMPUTER

vállalatunk célja hozzájárulni a
szén-dioxid-semleges gazdaságra
való áttéréshez. Az Alfa-csoport
zöld kötvény kibocsátását mind az
éghajlati kötvény standard (CBS),
mind a zöld kötvény elvek (GBP)
követelményei alapján a KPMG
értékeli.

Az Alfa Group által létrehozott
"Green Heart" védjegyet minden olyan
partner büszkén viselheti, amely hozzájárul
a cégcsoport klímatudatosságához, és ezzel
egy fenntartható jövőhöz.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI
TIPPEK
Tegyünk együtt egy zöldebb jövőért!

NAPELEMEK

Napenergiát hasznosító
technológiával látjuk el
épületeinket, és
folyamatosan fejlesztjük a
megújuló energiát használó
rendszereinket.
Péládul: Alfa Korzó
kereskedelmi központunk
közel 50%-át az elektromos
energia szükségletének
napenergiából állította elő.

GEOTERMIKUS FŰTÉS
Új ingatlanfejlesztéseink
során geotermikus fűtést
alkalmazunk. A IX. kerületi
Ha11er lakópark 640 lakása,
és a XIII. kerületi 2913
UpTown lakópark 29 lakása
is geotermikus fűtéssel
épül. A XVIII. kerületi
városfejlesztési projektben
is alkalmazzuk.

KLÍMATUDATOS
FEJLESZTÉS

Irodaépületeink és logisztikai
központjaink felújításánál a
hőszigetelés, az ajtók és az
ablakok felújításra kerülnek
a fűtési és hűtési energia
megtakarítása érdekében.

HOGYAN LEHET ÖN IS A
PARTNERÜNK EGY
"ZÖLDEBB JÖVŐÉRT"?
Cége működése, alkalmazottai és az
ügyfelek igényeinek felmérésével,

MŰKÖDÉS
Csak indokolt esetben nyomtassanak
Tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést
Alkalmazzanak távoli munkavégzést egyes
napokon

összeállíthat egy tervet, amely segít
csökkenteni a költségeket ott, ahol a
legnagyobb minőségi energiamegtakarítás

HŐMÉRSÉKLET

érhető el. Gondolja át az alábbi "gyors
kérdéseket", hogy hol tud változtatni - akár
holnaptól:

VILÁGÍTÁS
Milyen idősávban van szükségük
mesterséges fényre? Hány helyiséget
világítanak meg? Ellenőrzik, hogy a
fények le vannak kapcsolva a nap
végén? Milyen technológiájú
fényforrásokat használnak?

HŐMÉRSÉKLET
Milyen hőmérsékletben tudnak
komfortosan munkát végezni? Milyen
hőmérsékletben érzik komfortosan
magukat az ügyfeleik? A fűtés vagy a
légkondícionáló folyamatosan
temperál vagy csúcsra járatják
időközönként?

BERENDEZÉSEK
Az elektromos berendezéseket
áramtalanítják a nap végén? Milyen
energiaosztályú eszközöket használ?
Az okoseszközök töltőjét kihúzzák,
amikor nem tölt?

Alkalmazzon programozható termosztátot
Ellenőrizze a nyílászárókat
Állítson be állandó hőmérsékletet télen és
nyáron egyaránt

BERENDEZÉSEK
Kapcsolja ki teljesen a berendezéseket
Alkalmazzon energiatakarékos eszközöket
Húzza ki a nem használt telefontöltőket

VILÁGÍTÁS
Alkalmazzon LED világítást
Telepítsen mozgásérzékelős kapcsolókat
Alkalmazzon fényérzékelős kapcsolókat

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Hibernálja vagy kapcsolja ki a számítógépet
A lapotopok kevesebb energiát fogyasztanak
A monitorok mérete és működési elve nagyban
befolyásolja az energifogyasztást

