
Binnen klimaat verbeteren & Energie besparen
HVAC met Zelflerende software die 24 uur vooruitdenkt en ingrijpt



Energietransitie

 Fossiele brandstoffen uit faseren
 CO2-footprint verkleinen
 Energie besparen
 Inzet duurzame energiebronnen

 zon, wind, aardwarmte en biomassa
 slimme oplossingen zoals warmtepomp en WKO



Impact energietransitie op HVAC
Opslag van energie en voorspelling behoefte wordt cruciaal

 Fossiele brandstoffen
 energie direct beschikbaar

 Duurzame energiebronnen
 energie minder direct beschikbaar
 beschikbaarheid afhankelijk van het weer



 Binnenklimaat optimaliseren
 Energie besparing
 Maximale inzet duurzame energie
 Flexibele energietarieven, day ahead pricing
 Maximale capaciteit elektriciteitsnet 
 Op de toekomst voorbereid
 Maximale rendement uit bestaande installatie

Regeren is vooruitzien
Als je de toekomst kan voorspellen kan je andere keuzes maken



De computer wint van de mens
Door zelflerende software die vooruit denkt

Wet van Moore 1965, exponentiële groei



Cloud Energy Optimizer
Een dienst die het gebouwbeheersysteem voorziet van extra informatie

Zelflerende software die 24 uur vooruitdenkt en ingrijpt

 Voorspelt de energievraag van het gebouw 24 uur vooruit
 Zet duurzame energiebronnen meer en effectiever in
 Vermindert de inzet van fossiele brandstoffen
 Maakt gebruik van de warmtecapaciteit van het pand
 Houdt rekening met beschikbaarheid en prijzen energiebronnen
 Met minimaal behoud van gewenste comfort
 Energiebesparing voor klimatiseren 10…40%



Hoe werkt het
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Gemeentehuis Groesbeek
Gasverbruik met meer dan 50% omlaag



Uitgangspunten Groesbeek

• Bedrijfsvloeroppervlak: 4238 m2
• 250 fte
• 4 HR gasketels
• Warmtepomp (lucht / lucht)
• Zonnepanelen
• Energieverbruik 2016
• E 353.685 kWh (ca € 27.587,-)
• G 21.643 m3 (ca € 11.601,-)



• > 50% minder gasverbruik
• Stabiel elektriciteitsverbruik
• 33% minder energieverbruik
• CO2 besparing van 8,6 ton
• Financiële besparing

• Februari-august: ±€ 3,000,-
• ca € 5.500,- per jaar

• Terugverdientijd korter dan 2 jaar.
• Verlenging levensduur van de technische 

installatie
• 97% van uptime binnen comfort grenzen

Resultaten gemeentehuis Groesbeek
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• Minder energie het pand in, >33%
• Niet gelijktijdig verwarmen en koelen
• Gebruik warmtecapaciteit pand
• Gebruikmaken van thermische eigenschappen pand
• Minder inzet gasketels en gebruik op hoger rendement
• Meer inzet duurzame energiebronnen
• Lagere temperatuur voor verwarmen, minder verliezen
• Sturen op comfortgrenzen

Waar komen de besparingen vandaan



• Na regeling op ruimte niveau
• KNX
• Comfort regelen op ruimteniveau

• Meer dan alleen temperatuur
• Luchtvochtigheid
• C02

Next steps





HVAC na-regeling met comfort op ruimteniveau

KNX, Systeem integratie met vooruitziende blik



Martin van Ling

• KNX Technische commissie
• KNX Professionals
• Hestia Domotica en Systeem Integratie B.V.



Wat is KNX ?

Haarlemmer olie!

KNX verbindt systemen, koppelt ze tot een 
logische eenheid, overbrugt technologieën

KNX verzamelt data, verwerkt deze en geeft dit 
door als data of informatie: platform overstijgend

KNX combineert informatie voor meer controle, 
comfort, veiligheid, besparing en flexibiliteit



Wat kan je koppelen ?

Aanwezigheidsdetectie
Automatisering
Beveiliging
Bevochtiging
Bewaking
Bewegingsdetectie
CATV / IP Camera’s
Deur- raamopeners
Entertainment
Haard / Kachel
Intercom
Klimaat
Koeling
Luchtkwaliteit

Media, Audio/Video
Netwerk, WiFi
Toegang
Tuinsproeiers
Veiligheid
Ventilatie
Verlichting
Verrekening (tarief)
Verwarming
Vijver pompen / filters
Waterkraan
Zorg-melding
…



Waarom koppelen ?

Data wordt informatie !

Aanwezigheid bedient verlichting, waarom niet 
de ventilatie, verwarming, koeling?

Bij ingeschakelde beveiliging is toch niemand 
meer aanwezig?

Langdurige slechte luchtkwaliteit in toch niet 
alleen een kwestie van ventilatie? Onderhoud?

Zonstand afhankelijke zonwering. Waarom niet 
ook van aanwezigheid en binnenklimaat?



Waarom connected ?
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Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Systeem en 
verwerking

ActorenSensoren

Producenten als: Carrier, Daikin, Dunham-Bush, Gree, Haier, Hitachi, Honeywell, 
LG, McQuay, Midea, Priva, Samsung, Siemens, Toshiba, Trane, York, …

Gateway



Michel Tap
Cloud Energy Optimizer
06 51 509 474
michel.tap@cloudenergyoptimizer.com
www.cloudenergyoptimizer.com

Martin van Ling
Hestia Systeem Integratie
06 51 56 66 29
martin@hestia.services
www.hestia.services


