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Empathisch gebouw, wat is het?



The empathic building is a …

… living and working space that automatically adapts to the needs of one or 
more users. In doing so, basic needs as well as preferences of individuals and 
groups of persons should be considered. These should be learned without 
user intervention, so that manual configuration is no longer necessary. 

… human-centric digital service that focuses on improving employee well-
being, happiness and increasing individual performance by solving end-user 
problems. By automating time-consuming and non-productive tasks of 
communication and administration, it enables employees to straight-forward 
human interaction, collaboration and co-innovation.







Wat kun je ermee?



Het geautomatiseerd detecteren, 
voorspellen en corrigeren van een
energie onbalans in een open bron

Voorkomen boete of intrekken vergunning

Verbeterd installatie rendement

Optimalisering van gebruik van zelf 
opgewerkte energie

Meer duurzaamheid door bijv. Inzet van 
warmtepompen optimaliseren obv vraag profile 
gebouw vs opwek PV

Installatie bijsturen op basis van de 
weersvoorspellingen van  het KNMI

Onnodige kosten voorkomen door blokkeren 
aanwarmen obv voorspelde buitentemperatuur, 
corrigeren setpoint verwarmen/koelen etc.
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Sinds 2019 in beta 2 real-life projecten

Het ‘mensen’ werk is te automatiseren (analyse, aanpassen van 

regelstrategie etc)

Voor commerciele doeleinden in Q1 2020 beschikbaar



Hoe bereik je het?



Beschikbaarheid van 
lange termijn data is een

pre

Beschikbaarheid van 
open communicatie

mogelijkheid op het 
GBS is voorwaarde

Mogelijkheid tot het 
automatische ingrijpen

in het regelgedrag van 
het GBS is voorwaarde

Juist ook voor bestaande
projecten is er grote
toegevoegde waarde

FDDC software 
vervangt het GBS niet



Aftiteling



Meer info? De gepresenteerde technologie is 
mede mogelijk gemaakt door:Wilfred van der Plas

w.vander.plas@simaxx.com

+31 6 52 39 01 31

Of bezoek oa de stand van Webeasy en Unica
op de informatiemarkt


