newss.pl

Deutsche Bank uruchomił pierwszy na świecie licznik emisji dwutlenku węgla

18 czerwca 2009 Deutsche Bank Asset Management Division (DeAM) uruchomił pierwszy na świecie licznik
dwutlenku węgla. W oparciu o badania naukowe, urządzenie pokazuje w czasie rzeczywistym poziom emisji CO2 do
atmosfery.

Licznik to wąska, cyfrowa tablica wyświetlająca bieżące dane na temat ilości emitowanych gazów cieplarnianych w
danej chwili. Znajduje się on w samym sercu Nowego Jorku, na rogu 33. Ulicy i 7. Alei, niedaleko Madison Square
Garden i Penn Station.
Kevin Parker, szef globalnego DeAM, włączył licznik podczas porannych uroczystości, w których uczestniczyło
również kierownictwo Deutsche Bank, światowej sławy naukowcy zajmujący się zagadnieniami zmian klimatycznych,
członkowie rządu amerykańskiego, władz miejskich i przedstawiciele prasy. Uroczystość uruchomienia „zegara” była
transmitowana przez kilka amerykańskich stacji telewizyjnych na żywo.
Oficjalna ceremonia otwarcia nastąpiła kilka godzin później i miała charakter panelu dyskusyjnego poświęconego
zmianom klimatycznych, podczas którego zaprezentowano specjalne produkcje filmowe poświęcone negatywnym
skutkom nadmiernej emisji CO2 do atmosfery, strategię Deutsche Bank wobec zmian klimatycznych, najciekawsze
pro-ekologiczne inwestycje Banku oraz prelekcje naukowców dotyczące konsekwencji globalnego ocieplenia. W
dyskusji pojawili się tacy eksperci jak Robert Socolow z Princeton University, John Reilly z MIT, Tim Wirth z
Fundacji ONZ, Jeffrey Sachs z Uniwersytetu Columbia i Fred Krupp z Environmental Defense Fund.
- Ponieważ gazów cieplarnianych nie widać, łatwo zapomnieć o tym, że ich poziom w atmosferze stale się zwiększa powiedział podczas uroczystości Kevin Parker. - Mam nadzieję, że pokazanie danych o emisji CO2 w przestrzeni
publicznej zmotywuje zarówno rządy, jak i rynki do szybszych decyzji o wprowadzeniu niskoemisyjnej gospodarki" dodał.
Projekt związany jest z szeroko zakrojonym, globalnym programem Grupy Deutsche Bank, nakierowanym na ochronę
środowiska, a realizowanym pod hasłem „Banking on Green”.
W Polsce Deutsche Bank również prowadzi projekty związane z ekologią. Pod koniec lipca przy Al. Jana Pawła II 19 w
Warszawie zostanie otwarty pierwszy na polskim rynku oddział bankowy, w którym w szeroki i kompleksowy sposób
zastosowane zostały proekologiczne rozwiązania. Green Branch Deutsche Bank PBC jest pierwszą komercyjną
powierzchnią w Polsce, która zaaplikowała o certyfikat LEED, wystawiany przez amerykańską organizację The United
States Green Branch Council. Certyfikat LEED potwierdza zastosowanie zarówno w procesie budowy, jak i w bieżącym
funkcjonowaniu tzw. zielonych rozwiązań, czyli sposobów na obniżenie m.in. zużycia energii podczas prowadzenia
prac budowlanych, minimalizację odpadów, wtórne wykorzystanie surowców czy wykorzystanie technologii
gwarantującej niższą emisję CO2.
Koncepcja Green Branch zakłada uzyskanie oszczędności energii elektrycznej na poziomie aż 40% względem innych,
podobnej wielkości lokalizacji, między innymi dzięki odpowiedniemu poziomowi nasłonecznienia pomieszczeń
(światło dzienne na ponad 90% powierzchni wykorzystywanej do pracy), nowoczesnemu systemowi sterowania
oświetleniem, z funkcją automatycznego wyłączania światła w pustych pomieszczeniach, zastosowaniu świateł LED
czy indywidualnemu dostosowaniu oświetlenia do każdego stanowiska pracy. Mniejsze zużycie energii możliwe jest
też dzięki sterowaniu czujnikami CO2 i regulowaniu tym samym stopnia wentylacji, odrębnemu sterowaniu
ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu czy zastosowaniu „zielonego IT” - energooszczędnego sprzętu
komputerowego.
Więcej informacji - http://www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/komunikaty_prasowe .
Licznik CO2 jest dostępny 24 godziny na dobę na stronach http://www.know-the-number.com/ . Widżet Licznika
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można pobrać z http://www.know-the-number.com. Film z ceremonii otwarcia - http://www.dbcca.com/dbcca/EN
Deutsche Bank
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