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Inteligentny akademik we Wrocławiu to najnowsza inwestycja, która miała być perłą w

dużej

sieci akademików studenckich, wzmacniając jej wizerunek i będąc najnowocześniejszym prywatnym budynkiem
tego typu w Polsce. Budowa rozpoczęła się w roku 2017, z karkołomnym wyzwaniem ukończenia całości budynku
na niemal 500 pokojów we wrześniu 2018, z gotowością do zakwaterowania przez studentów. Cel został osiągnięty.

CASE STUDY

Potrzeby rynku mieszkania zbiorowego
Jednym z największych wyzwań przy eksploatacji tak dużych nieruchomości z punktu widzenia inwestora
jest kontrola kosztów ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. Niezwykle istotnym aspektem wizerunkowym jest też zapewnienie komfortu korzystania z Internetu przez każdego użytkownika w całym budynku, co zwiększa szansę przywiązania klienta do miejsca. Dzisiejszy rynek to również walka o klienta z
użyciem nowoczesnych technologii. Budynek “inteligentny” kojarzy się już na starcie z wysokim standardem
i nowoczesnością, która dla klientów końcowych jest nie bez znaczenia.

Jak Souly rozwiązało powyższe problemy?
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GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI
Każdy 1°C oszczędności to ok. 5% mniejszy rachunek miesięczny w stosunku do budynku, który
posiada standardowe głowice grzejnikowe. To przekłada się na ok. 50 000 - 60 000 zł oszczędności na sezon przy budynku tej wielkości. W przypadku kontroli temperatury maksymalnej
21°C przy standardowych ustawieniach mieszkańców (bez Souly), na 23°C osiągamy właśnie
taką optymalizację. Jeśli dodatkowo właściciel oszczędza na mechanizmie odcięcia grzania
w czasie otwarcia okna i użyciu eco mode, który obniża temperaturę sumarycznie i średnio o
4°C przez miesiąc na całe 6 miesięcy grzania, oszczędności dodatkowo mogą być na
poziomie kolejnych 20 000 zł w sezonie.
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