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Binnen klimaat verbeteren & Energie besparen 
complex en duur?

 Implementatie Cloud Energy Optimizer
 Geen ingrijpende aanpassingen
 Eenvoudig en direct besparing
 Terugverdien altijd korter dan 5 jaar



Combineren van data met zelflerende algoritmes
De computer wint van de mens

Door zelflerende software die vooruit denkt
Wet van Moore 1965, exponentiële groei



Een dienst die het gebouwbeheersysteem voorziet van 
extra informatie

Zelflerende software die 24 uur vooruitdenkt en ingrijpt
 Koppelt eenvoudig met traditioneel gebouwbeheersysteem

 Alleen koppeling op de setpoints voor opwek en afgifte en metingen.
 Geen nieuwe hardware nodig. (Alleen de CEO Gateway)

 Heeft geen stookgrenzen maar regelt op energievraag (MJ/KW per zone)

 Voorspelt de energievraag van het gebouw 24 uur vooruit

 Zet duurzame energiebronnen meer en effectiever in

 Is geen monitoring pakket maar is als een loods op een schip. 

 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%



Uitgelicht project Groesbeek 2017

• > 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



Al samenwerking met vele partijen 

• We werken samen met installateurs en M&R partijen.

• Overzichten via internet van uw Cloud Energy Optimizer installaties

• Makkelijkere configuratie van temperatuur en kloktijden. 

• Data is binnenkort beschikbaar voor planmatig onderhoud. 
(predictive maintanence)



Binnen klimaat verbeteren en al snel 33 % energie 
besparen is eenvoudige en snel te realiseren

 Implementatie Cloud Energy Optimizer
 Geen ingrijpende aanpassingen
 Eenvoudig en direct besparing
 Terugverdien altijd korter dan 5 jaar
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