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Data & core business
• Marketing

• Energie+
• Doelgroepen
• It’s all about Loyalty!

• Operations
• Ken je klant
• Aannames – Data

• Back office
• Finance
• IT/BI



Data & Facility Management
• Doel:

• Van een great place 2 work naar een Great place to be

• Strategy: Lead Digital

• Hard & Soft Services
• Pulse van Strukton

• Van ondersteunend naar predictive
• Soft Services: Axxerion

• Data geen doel op zich!
• Zin en onzin van sensoren



Data Gebouw Automatisering bij Essent
• De koppeling tussen systeem en operatie moet ijzersterk zijn

• Data tooling moet losgekoppeld kunnen worden van Operationele 
supplier

• Enkele voorbeelden van Pulse
• Pulse is niet het doel, maar het middel



Comfortmodule

Bewaking van het binnenklimaat.
- Temperatuur
- Relatieve luchtvochtigheid
-CO2 / Luchtkwaliteit



Inzet warmtewiel in de luchtbehandelingskast

- Het warmtewiel wordt gebruikt om verse buitenlucht voor te verwarmen of koelen met behulp van de retourlucht 
vanuit het gebouw.

- In hoeverre wordt het warmtewiel ingeschakeld op de momenten dat de omstandigheden daar geschikt voor zijn?

- Het optimaliseren van deze regeling zorgt ervoor dat er energie bespaart wordt.

Installatiemodule



Gewenste waarde: 340 Pascal

Gemeten waarde: Max. 330 Pascal

Aansturing LBK altijd 100% als de LBK aan staat

Gewenste waarde : 140 Pascal

Gemeten waarde: ± 140 Pascal

Aansturing LBK flexibel, maar ± 70% als de LBK aan staat

Voorbeeld controle leidingdruk toevoerkanaal (LBK bouwdeel G (2): auditorium, vergaderzalen en spoelkeuken)  

(LBK Bouwdeel A/B (1))(LBK bouwdeel G (2): auditorium, vergaderzalen en spoelkeuken) 

Installatiemodule



Voorbeeld verschil inblaastemperatuur t.o.v. gewenst   (LBK Bouwdeel A/B (1))

Inblaastemperatuur gewenst: ± 21oC
Inblaastemperatuur gemeten: ± 15oC

De naverwarmer wordt tijdens bedrijfstijd constant 100% 
aangestuurd.

Het lijkt erop dat de capaciteit voor verwarmen in dit geval niet 
voldoende is, wat kan duiden op een probleem in de 
warmteopwekking.

Installatiemodule



Elektriciteitsverbruik per uur voor de maand september 2017.

1. Verhoogd verbruik in de weekenden terwijl er niet of nauwelijks activiteit in het pand is. Welke installaties schakelen 
eventueel onnodig in? 

2. Het verbruik snachts is de ene nacht hoger dan de ander. De activiteiten zouden gelijk moeten zijn dus  is de vraag 
waar het extra verbruik in bepaalde nachten vandaan komt.

3. In de avond loopt het elektraverbruik relatief lang door op het niveau van het verbruik overdag. Door de draaitijd van 
installaties aan te passen kunnen hier forse besparingen worden gehaald.

Energiemodule
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Verbuik warmte per maand voor 2012-2017

- Meerjarige trends worden geanalyseerd.

Energiemodule



Gasverbruik voor week 42 2017

- Verbruikspieken dagelijks om 6.00, bij het opstarten van bepaalde installaties. Waar worden deze pieken door veroorzaakt 
en kunnen de piekverbruiken voorkomen worden door de installatie eerder op te laten starten. Eerder starten en geleidelijk 
verwarmen zal het totale verbruik verminderen.

Energiemodule



Relatie warmteverbruik ten opzichte van de gemeten buitentemperatuur.

- We zien zelfs bij buitentemperaturen van boven de 20 oC aanzienlijke verbruiken. 

Energiemodule


