Mieszkańcy Okręgu Cook otrzymali od ComEd inteligentne liczniki, a Wydział ds. Ochrony Środowiska i
Zrównoważonego Rozwoju Okręgu Cook (Cook County Department of Environment and Sustainability)
pragnie poinformować o nowych licznikach oraz o sposobach odciążania środowiska poprzez oszczędzanie
energii i pieniędzy.

Oszczędzaj za pomocą inteligentnego
termostatu
Stwierdzono, że inteligentne termostaty zmniejszają
zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie domu
średnio o 8–15%, co może się przełożyć na
oszczędności rzędu 50–130 USD rocznie.
Inteligentne termostaty łączą się z internetem i
można nimi sterować za pomocą smartfona.
Regulacja temperatury w domu na podstawie
harmonogramu pomaga zaoszczędzić pieniądze.
Rabaty na inteligentne termostaty, które zmniejszają
koszt urządzenia, mogą być dostępne przez ComEd,
Nicor Gas lub Northshore Gas.
Informacje o rabatach ComEd:
https://bit.ly/2SBUAAv
Informacje o rabatach Nicor Gas:
https://bit.ly/3zvjF0E
Informacje o rabatach Northshore Gas:
https://bit.ly/35qBf8e

Więcej sposobów na oszczędzanie:
ComEd:
https://www.comed.com/WaysToSave/
ForYourHome/Pages/Default.aspx
Nicor Gas:
https://www.nicorgas.com/residential/
ways-to-save.html
Northshore Gas:
https://www.northshoregasdelivery.co
m/savings/default

Czym jest inteligentna sieć?

WYDZIAŁ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU OKRĘGU COOK (COOK COUNTY DEPARTMENT OF
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY)

INTELIGENTNE OSZCZĘDNOŚCI DLA
MIESZKAŃCÓW OKRĘGU COOK

Inteligentna sieć energetyczna to zaawansowana
technologicznie sieć energetyczna, która lepiej
reaguje na zapotrzebowanie na energię
elektryczną i bazuje na dwukierunkowej
komunikacji.

Co potrafią inteligentne liczniki?
Komunikują się bezprzewodowo z nową
inteligentną siecią energetyczną, aby zgłaszać
awarie
Dają możliwość lepszego monitorowania zużycia
energii
Dostarczają szczegółowych informacji o tym, jak i
kiedy zużywasz energię
Synchronizują się z narzędziami i alarmami online

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapoznaj się z tymi pomocnymi zasobami.

Wydział ds. Ochrony Środowiska i
Zrównoważonego Rozwoju Okręgu Cook
www.cookcountyil.gov/service/energyefficiency
Smart Power Illinois
www.smartpowerillinois.org
Smart Power Illinois YouTube
tinyurl.com/ngdfzk5
Citizens Utility Board
www.citizensutilityboard.org
Elevate Energy
www.elevateenergy.org

Chcesz oszczędzać energię i
zmniejszyć rachunki za media?
Te zasoby mogą pomóc.

Wydział ds. Ochrony Środowiska i
Zrównoważonego Rozwoju Okręgu
Cook (The Cook County Department
of Environment) chce poinformować o
tym, jak można pomóc środowisku,
oszczędzając jednocześnie pieniądze.

@COOKENVIRO
ENVIRONMENT@COOKCOUNTYIL.GOV

WYDZIAŁ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OKRĘGU COOK
(COOK COUNTY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY)

SPOSOBY NA NATYCHMIASTOWE OSZCZĘDZANIE
ENERGII I PIENIĘDZY

Dopasuj programy, aby mądrzej wykorzystywać energię, zachowując komfort i wygodę w
domu. Im większy bierzesz udział, tym więcej oszczędzasz. Dowiedz się, jakie są Twoje
opcje, i określ odpowiednie dla siebie programy.
Oszczędności w szczytowych okresach
ComEd
Zyskaj do 60 USD kredytu na rachunku za każde
lato, w trakcie którego weźmiesz udział,
decydując się na ograniczenie lub opóźnienie
intensywnego zużycia energii w najgorętsze dni
w godzinach szczytu.
Aby uzyskać więcej szczegółów, zadzwoń pod
numer (844) 852-0347 lub odwiedź stronę
www.comed.com/pts

ComEd Central AC Cycling
Weź udział w programie, pozwalając firmie ComEd
na zdalne włączanie i wyłączanie klimatyzatora w
dniach wysokiego zapotrzebowania na energię
elektryczną latem, aby bez wysiłku zyskać 20 lub
40 USD kredytu na rachunku każdego lata.
Sprężarka włącza się i wyłącza, podczas gdy
wentylator pozostaje włączony, aby cyrkulować już
schłodzone powietrze w celu utrzymania komfortu.
Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer
(800) 986-0070 lub odwiedź stronę
https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourHo
me/Pages/CentralACCycling.aspx

Cennik godzinowy ComEd
Ceny energii elektrycznej zmieniają się co godzinę,
ale większość ludzi płaci stałą stawkę. Przystąp do
tego programu i płać niższe stawki, gdy
zapotrzebowanie na energię jest niskie. Przeciętnie
można obniżyć koszty dostawy energii elektrycznej
o 15% przy zastosowaniu cennika godzinowego w
porównaniu z kosztami, jakie prawdopodobnie
poniesiesz, stosując standardowe, stałe stawki
ComEd.
Aby uzyskać więcej szczegółów, zadzwoń pod
numer (888) 202-7787 lub odwiedź stronę
hourlypricing.comed.com

Rabaty na wydajność energetyczną Nicor
Gas
Oszczędzaj pieniądze dzięki wydajności
energetycznej. Zasługujesz na oszczędzanie energii
bez rezygnacji z komfortu. Rabaty Nicor Gas na
wydajny sprzęt mogą sprawić, że modernizacja
będzie bardziej przystępna cenowo, dzięki czemu
możesz zachować komfort przez cały rok.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
https://www.nicorgas.com/residential/ways-tosave.html

Ogrzewanie i chłodzenie Twojego domu stanowi
zazwyczaj największy wydatek na energię. Funkcja
oceny zużycia energii analizuje zużycie energii w
Twoim domu i znajduje sposoby, aby zaoszczędzić na
rachunkach i uczynić Twój dom wygodnym. Dzięki
rabatom i zachętom inwestycje w efektywność mogą
się stać bardziej przystępne cenowo.

ComEd, Nicor Gas & Peoples Gas
Bezpłatna ocena zużycia energii w domu
Doradcy energetyczni instalują darmowe,
energooszczędne produkty w Twoim domu i
udzielają wskazówek na temat kolejnych kroków.
Klienci ComEd: nr tel. (855) 433-2700 lub strona
www.comed.com/waystosave/foryourhome
Klienci Nicor Gas: nr tel. (877) 886-4239 lub
strona https://nicorgasrebates.com/yourhome/home-assessments
Klienci Peoples Gas: nr tel. (855) 849-8928 lub
strona
http://www.peoplesgasdelivery.com/home/reba
tes_residential.aspx
Klienci North Shore Gas: nr tel. (855) 849-8928
lub strona
https://accel.northshoregasdelivery.com/home/
saving.aspx
@COOKENVIRO
ENVIRONMENT@COOKCOUNTYIL.GOV

